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Het is elk jaar weer een groot avontuur. Voor u als ouder of verzorger, voor uw kind en voor iedereen die betrokken is bij
de overstap van de basisschool naar de middelbare school. Het is daarom belangrijk dat u weet hoe de overstap is geregeld
en wat er in deze periode van u wordt verwacht.
De bedoeling van De OverstapRoute is de middelbare school te vinden die het best aansluit bij de wensen en kwaliteiten
van uw zoon of dochter. Dit geldt ook als uw kind extra aandacht en ondersteuning nodig heeft.
De OverstapRouteKaart brengt de overstap naar de middelbare school stap voor stap in beeld. Deze toelichting geeft extra
uitleg bij De OverstapRouteKaart. Als u na het lezen nog vragen hebt, dan helpt de leerkracht van uw kind u graag verder.

1. Juni/juli 2019
Voorlopig schooladvies

kennen en al uw vragen te stellen. Op de websites van de middelbare
scholen leest u wanneer deze activiteiten worden georganiseerd.

Eind groep 7 krijgt uw kind van de leerkracht een voorlopig schooladvies. Dit is dus geen definitief schooladvies. Het voorlopige

Heeft u persoonlijke zaken die u met een school wilt bespreken?

schooladvies kunt u gebruiken bij uw eerste zoektocht naar een

Maak hiervoor een afspraak met de school. Doe dit wel op tijd, de

geschikte middelbare school.

middelbare school moet dit inplannen.

Op de websites www.scholenopdekaart.nl, www.schoolprofielen.nl
en natuurlijk op de websites van de middelbare scholen vindt u veel
informatie over het voortgezet onderwijs en de scholen in uw regio.

3. Vóór 1 maart 2020
Adviesgesprek met leerkracht
Vóór 1 maart heeft u een gesprek met de leerkracht van uw kind.
De leerkracht vertelt u welk definitief schooladvies uw kind heeft

Wilt u uw kind aanmelden op een school met een bijzondere

gekregen. Ook ontvangt u van de leerkracht een voorkeurslijst met

inrichting, bijvoorbeeld tweetalig, sport, dans, theater of grafisch?

middelbare scholen die passen bij het schooladvies van uw kind plus

Kijk eerst even op de website van de school of er selectie plaatsvindt

een unieke code. De voorkeurslijst en de unieke code heeft u nodig

en wanneer de school vaardigheidstoetsen afneemt voor die

bij de aanmelding op de middelbare school.

specifieke richtingen.

4. 2 t/m 12 maart 2020
Aanmelden op het vo

2. November 2019 t/m februari 2020
Bezoek open dagen

Van 2 tot en met 12 maart meldt u uw kind aan op de middelbare

Middelbare scholen organiseren van november tot en met februari

school die uw eerste voorkeur heeft. U gaat naar deze school en

open dagen en andere voorlichtingsactiviteiten. Ga er samen met uw

neemt de ingevulde voorkeurslijst en de unieke code mee. De school

kind heen! Dit zijn goede gelegenheden om de scholen beter te leren

zal hierom vragen. Er zijn scholen die u zullen vragen een extra eigen

1

aanmeldformulier in te vullen.
Het is belangrijk dat u in deze periode uw kind aanmeldt! Als u dat

8. Uiterlijk 5 juni
Uitslag centrale eindtoets

niet doet, is het risico aanwezig dat uw kind niet terecht kan op uw

In mei is de uitslag van de centrale eindtoets bekend. De uitslag van

eerste school van voorkeur.

de centrale eindtoets kan hoger zijn dan het definitieve schooladvies
van de basisschool. De basisschool bekijkt haar schooladvies en mag

5. 19 maart 2020
Loting eerste aanmeldronde

dit naar boven bijstellen. Bijstellen is niet verplicht. De basisschool
kan ook het schooladvies hetzelfde laten als het was.

Tussen 13 en 19 maart ontvangt u van de middelbare school bericht
of uw kind is geplaatst, behalve als de school te veel aanmeldingen

Als de basisschool het schooladvies van uw kind naar boven bijstelt,

heeft. In dat geval moet de school op 19 maart loten.

vertelt de leerkracht dit aan u. U kunt zelf besluiten of u uw kind

Is uw kind uitgeloot dan informeert de middelbare school u hierover.

aanmeldt voor een andere klas of school met het hogere niveau.

Het dossier van uw kind wordt automatisch doorgegeven aan de

U bent dit niet verplicht. Houdt u er rekening mee dat andere

volgende school op uw voorkeurslijst. U gaat zelf naar deze andere

scholen met het hogere niveau al vol kunnen zitten.

school om uw kind aan te melden.

9. 15 Mei t/m 5 juni 2020
Derde mogelijkheid aanmelden op het vo

6. 23 Maart t/m 2 april 2020
Tweede mogelijkheid aanmelden op het vo

Deze aanmeldronde is bedoeld voor leerlingen met een bijgesteld
schooladvies die naar een andere school willen. Van de basisschool

Als u uw kind nog niet heeft kunnen aanmelden op een middelbare

krijgt u een nieuwe unieke code en voorkeurslijst. Hiermee gaat u

school, doe dat dan alsnog in de periode van 23 maart tot en

in de periode van 15 mei tot en met 5 juni naar de nieuwe school.

met 2 april.

Houdt u er rekening mee dat scholen snel vol kunnen zitten.

7. 9 april 2020
Loting tweede aanmeldronde

10. 15 Juni 2020
Loting derde aanmeldronde

Heeft de school waarvoor u uw kind in de tweede ronde heeft

Heeft de school waarvoor u uw kind heeft aangemeld te veel

aangemeld te veel aanmeldingen, dan moet zij loten. Deze loting is

aanmeldingen, dan moet zij loten. Deze loting is op 15 juni.

op 9 april. Is uw kind uitgeloot dan informeert de middelbare school

De afgelopen jaren was er geen loting voor de derde aanmeldronde.

u hier uiterlijk 14 april over. Het dossier van uw kind wordt automa-

De kans is klein dat er dit schooljaar in de deze aanmeldronde geloot

tisch doorgegeven aan de volgende school op uw voorkeurslijst.

zal worden. Als een loting toch nodig is, dan informeert de school

U gaat zelf naar deze andere school om uw kind aan te melden.

waar u uw kind heeft aangemeld u over de loting.
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